
 

  

ANMÄLAN TILL PRÖVNING Sida 
1(2) 

Datum 

 Skickas till 

Hällefors Kommun 
Vuxenutbildningen 
712 83 HÄLLEFORS 

 
Ankom till rektorsexpeditionen 

Förnamn och efternamn 

Personnummer 

Bostadsadress 

Postnummer och postort 

Telefonnummer  

E-post 

Kursnamn och kurskod  

Klass  

Skolform vuxenutbildningen eller gymnasiet 

Skäl till särskild prövning              

□ Har fått betyget F 

□ Har ej fått betyg på kursen 

□ Önskar pröva kurs som ej lästs p g a skolbyte 

□ Prövning på icke avslutad kurs 

□ Konkurrenskomplettering  

Avgiftsbelagd prövning 
 

Är du inte inskriven på kommunal vuxenutbildning eller på gymnasieskolan tas en avgift på 500 kr ut. 
Skall du läsa upp betyget på en kurs som du redan fått minst betyget E och är inskriven på kommunal 
vuxenutbildning eller gymnasieskolan i Hällefors kommun tas ingen avgift ut. ***** 

□ Önskar prövning i redan avslutad kurs med lägst betyget E./ 500 kr 

□ Önskar prövning men är inte inskriven på gymnasieskolan eller vuxenutbildningen./ 500 kr 
 
Prövande lärares underskrift 

Ort och datum  Elevens underskrift 

 



Behandling av personuppgifter 
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter om namn, adress, personnummer, mejladress, telefon- 
nummer samt tidigare utbildning för att kunna hantera din anmälan och registrera dig på utbildning. 

Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunen har 
rätt att använda dina personuppgifter eftersom skollagen kräver att vi upprättar en individuell studieplan 
och sätter betyg efter avslutad kurs. Dina personuppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet 
med gällande lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifterna sparas för all framtid. 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter Hällefors 
kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt att kontakta kommunen. 
Enklast görs det på kommun@hellefors.se. 

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se 

Tillsynsmyndighet är Datainspektionen.  

Du kan läsa mer om hur Hällefors kommun behandlar personuppgifter på www.hellefors.se/gdpr. 

mailto:kommun@hellefors.se
mailto:dataskyddsombud@sb-bergslagen.se
https://www.hellefors.se/gdpr

	Ankom till rektorsexpeditionen: 
	Förnamn och efternamn: 
	Personnummer: 
	Bostadsadress: 
	Postnummer och postort: 
	Telefonnummer: 
	Epost: 
	Kursnamn och kurskod: 
	Klass: 
	Skolform vuxenutbildningen eller gymnasiet: 
	Har fått betyget F: Off
	Har ej fått betyg på kursen: Off
	Önskar pröva kurs som ej lästs p g a skolbyte: Off
	Prövning på icke avslutad kurs: Off
	Konkurrenskomplettering: Off
	Önskar prövning i redan avslutad kurs med lägst betyget E 500 kr: Off
	Önskar prövning men är inte inskriven på gymnasieskolan eller vuxenutbildningen 500 kr: Off
	Ort och datum: 
	Text1: 


